
 

                          Załącznik nr 1 
               Formularz oferty  

 
Publiczna Szkoła podstawowa Nr 2 

w Rudniku nad Sanem 

ul. Jana Pawła II 15, 37 – 420 Rudnik nad Sanem 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.) na: „Remont ogrodzenia trwałego nr 2495 przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 

w Rudniku nad Sanem (przy ul. Piłsudskiego)” przedstawiam następujące informacje: 

1. Ofertę przetargową składa: 

nazwa: ……………………………………………………………………………………………...., 

adres siedziby: ……………………………………………………………………………………..., 

telefon: …………………………., faks: ………………………, e-mail: …………………………., 

NIP: ………………………………  REGON: ……………………………………………………... 

2. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę ryczałtową: 

netto: ……………….............................…...zł, 

słownie: …………………………………………………………………………………………...zł, 

podatek VAT - …..%: …………….....…….. zł, 

słownie: …………………………………………………………………………………………...zł, 

brutto: ……………….............................…...zł, 

słownie: …………………………………………………………………………………………...zł, 

Jest to  łączna cena ofertowa przygotowana zgodnie z wymogami s.i.w.z.  z wszystkimi opłatami 

koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w wymaganym terminie, obliczona zgodnie 

z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część oferty. 

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: …………………………………………... 

4. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres: …………... 

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. płatność przelewem do 14 dni od daty przedłożenia faktury z podpisanym 

protokołem odbioru. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w s.i.w.z. i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 



 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres wskazany w s.i.w.z. tj. 

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. 

8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w Części 2 s.i.w.z. w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Załączniki do oferty:  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 
 
 
 
...................................................................................    ……………………………………………… 

     miejscowość i data             podpis i pieczęć 

 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 


